


ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ

ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰ਼ੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1989 ਜਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, 

ਜਨਉ-ਯਾਰਕ ਸ਼ਜਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਜਸ਼ਪ ਆਿਾਜ਼ ਿੈ ਿੋ ਜਨਉ ਯਾਰਕ ਦੇ 

ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੇ 1.5 ਜਿਲੀਅਨ ਜਨਉ ਯਾਰਕ ਿਾਸੀਆਂ ਿਾਸਤੇ 

ਿਧੇਰੇ ਜਨਆਂ ਅਤੇ ਿੌਜਕਆਂ ਦੀ ਿਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਿੈ।

AAPI ਪਾਵਰ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਜ਼ਿੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਸਿੂਿ ਿੈ ਿੋ ਿੋਟਰ 

ਜਸੱਜਿਆ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਰਾਿੀਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਿਰੀਕਨ ਅਤੇ ਪੈਜਸਜਿਕ ਆਈਲਂੈਡਰ 

ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਕਤੀ-ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਿ ਕਰ ਜਰਿਾ ਿੈ। ਸਾਡੇ ਗੱਠਿੋੜ ਜਿੱਚ 10 

ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਸ਼ਾਜਿਲ ਿਨ ਿੋ ਸਾਰੇ ਜਨਉਊ-ਯਾਰਕ ਸ਼ਜਿਰ ਜਿੱਚ ਿੰਨ-ਸੁਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਜਰਆਂ ਦੀ 

ਸੇਿਾ ਕਰ ਰਿੀਆਂ ਿਨ।

120 Wall Street, 9th Fl, 
New York, NY 10005

ਸਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

(212) 344-5878

vote@aafederation.org

ਚੋਣਾਂ ਦ਼ੀਆਂ ਮੱੁਖ ਮਮਤ਼ੀਆਂ

ਸੁਰੂਆਤ਼ੀ ਮਤਦਾਨ ਮਮਆਦ

ਿੂਨ

18
ਿੂਨ

26

ਸੋਿਿਾਰ ਸੋਿਿਾਰ

ਸਿਂੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਿੋਣਗੇ

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ-ਮਤਦਾਨ ਪਰਚ਼ੀ ਦ਼ੀ ਬੇਨਤ਼ੀ 
ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰ਼ੀ ਮਦਨ

ਡਾਕ ਰਾਹ਼ੀਂ

ਿੂਨ

13

ਮਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਰੂਪ ਮਵੱਚ

ਪ੍ਾਥਮਮਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਦਨ

ਿੂਨ
ਿੰਗਲਿਾਰ

28
ਸਿੇਰੇ 6 ਿਿੇ ਤਂੋ ਰਾਤ 9 ਿਿੇ ਤੱਕ

ਮਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਰੂਪ ਮਵੱਚ

ਿੂਨ

27

ਵੋਟਰ ਪੰਜ਼ੀਕਰਨ ਅੰਮਤਮ ਮਮਤ਼ੀ

ਮਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ਼ੀਂ

ਿੰਗਲਿਾਰ

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ-ਮਤਦਾਨ ਪਰਚ਼ੀ ਵਾਮਪਸ ਕਰਨ 
ਦਾ ਆਖਰ਼ੀ ਮਦਨ

ਿੂਨ

28

ਮਵਅਕਤ਼ੀਗਤ ਰੂਪ ਮਵੱਚ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹ਼ੀਂ

-

ਸੱੁ਼ਕਰਿਾਰ
ਿੂਨ

3



ਮਂੈ ਮਕਸ ਨੰੂ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ/ਸਕਦ਼ੀ ਹਾਂ?

ਇਸ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਚਂੈਬਰਾਂ ਜਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੁਿਾਇੰਜਦਆਂ 
ਨੰੂ ਿੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ: ਯੂ.ਐਸੱ. ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਿਾਊਸ ਆਿ ਜਰਪੈ੍ਜਂੈ਼ਟਟੇਜਟਿਜ਼। 
ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਨਿਂੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਸ ਜਿੱਚ 
ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਜਿਲ ਕੇ ਕੰਿ ਕਰਨਾ ਿੋਿੇਗਾ।

ਫੈਡਰਲ ਦਫ਼ਤਰ
ਅਿਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਚਂੈਬਰ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ 100 ਿਂੈਬਰ ਿਨ, ਜਿਨ੍ਾਂ ਜਿੱਚਂੋ 
ਿਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਿਂੈਬਰ ਿਨ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਆਦ ਿਾਸਤੇ ਚੁਜਣਆ ਿਾਂਦੇ ਿਨ।

ਇਿ ਚੋਣ ਸਥਜਗਤ ਕਰ ਗ ਜੱਤੀ ਜਈ ਿੈਅਤੇਇਿ ਿੁਣ 23 ਅਜਸਤ ਨ ੂੰ ਿੋਿੇਜੀ।

ਅਿਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਿੇਠਲਾ ਚਂੈਬਰ । ਇਸ ਦੇ 435 ਿਂੈਬਰ ਿਨ। 2023 ਜਿੱਚ, 
ਜਨਉ ਯਾਰਕ ਜਿੱਚ 26 ਨੁਿਾਇੰਦੇ ਿੋਣਗੇ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਆਦ ਿਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ।

ਯੂ.ਐਸੱ. ਸੈਨੇਟ

ਯੂ.ਐਸੱ. ਹਾਊਸ ਆਫ 
ਮਰਪੈ੍ਜਂੈ਼ਟਟੇਮਟਵਜ਼



ਰਾਜ ਮਵਧਾਨਮੰਡਲ

ਰਾਿ ਜਿਧਾਨਿੰਡਲ ਸਭਾ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਚਂੈਬਰ। ਰਾਿ ਦੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਹਿੱਜਸਆਂ 
ਦੀ ਨੁਿਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 63 ਿਂੈਬਰ ਿਨ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਆਦ ਿਾਸਤੇ 
ਚੁਣੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ।

ਰਾਿ ਜਿਧਾਨਿੰਡਲ ਸਭਾ ਦਾ ਿੇਠਲਾ ਚਂੈਬਰ। ਰਾਿ ਦੇ ਿੱਿ-ਿੱਿ ਹਿੱਜਸਆਂ ਦੀ 
ਨੁਿਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਿਾਲੇ 150 ਿਂੈਬਰ ਿਨ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਆਦ ਿਾਸਤੇ 
ਚੁਣੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ।

ਰਾਜ ਸੈਨੇਟ

ਰਾਜ ਮਵਧਾਨ ਸਭਾ

ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਕ ਜਕਿੜੇ ਉਿੀਦਿਾਰ ਤੁਿਾਡੀ 
ਿਤਦਾਨ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਿਨ:

ਜਨਉ ਯਾਰਕ ਦੇ ਿੱੁਿ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ । ਉਸ ਕੋਲ ਜਬੱਲਾਂ ‘ਤੇ 
ਦਸਤਿਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਿੈ। 4 ਸਾਲ ਦੀ 
ਜਿਆਦ ਿਾਸਤੇ ਚੁਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।

ਜਨਉ ਯਾਰਕ ਦਾ ਿੱੁਿ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਜਧਕਾਰੀ। ਜਨਉ ਯਾਰਕ ਦੇ 
ਨਾਗਜਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਜਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜਿਆ ਕਰਦਾ ਿੈ। 4 ਸਾਲ 
ਦੀ ਜਿਆਦ ਿਾਸਤੇ ਚੁਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।

ਜਨਉ ਯਾਰਕ ਦਾ ਿੱੁਿ ਜਿੱਤੀ ਅਜਧਕਾਰੀ। ਰਾਿ ਦੇ ਬਿਟ ਲਈ 
ਜਜੰ਼ਿੇਿਾਰ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਆਦ ਿਾਸਤੇ ਚੁਜਣਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।

ਰਾਜਪਾਲ

ਅਟਾਰਨ਼ੀ ਜਨਰਲ

ਕੰਪਟੋ੍ਲਰ

ਜਨਊ ਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਘੀ-ਸਰਕਾਰ ਿਰਗੀ ਿੀ ਿੈ ਜਕਉਟਂਜਕ ਇਸ ਦੀਆਂ 
3 ਸ਼ਾਿਾਿਾਂ ਿਨ: ਕਾਰਿਕਾਰੀ (Executive), ਜਿਧਾਨਕ (Legislative) 
ਅਤੇ ਜਨਆਂਇਕ (ਰਾਿ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਣਾਲੀ)। ਇਸ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਿਨਜਲਿਤ 
ਿਾਸਤੇ ਿੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ:

ਰਾਜ ਦਫ਼ਤਰ

ਕਾਰਜਕਾਰ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ

ਇਿ ਚੋਣ ਸਥਜਗਤ ਕਰ ਗ ਜੱਤੀ ਜਈ ਿੈਅਤੇਇਿ ਿੁਣ 23 ਅਜਸਤ ਨ ੂੰ ਿੋਿੇਜੀ।

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!



ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ਼ੀਕਰਨ ਕਰੋ

or

ਔਨਲਾਈਨ ਿਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਾਰਿ ਭਰਕੇ ਪੰਿੀਕਰਨ ਕਰੋ। ਭਰੇ ਿੋਏ ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਾਰਿਾਂ ਨੰੂ ਡਾਕ 
ਰਾਿੀਂ ਭੇਜਿਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਜਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ

ਿੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਪੰਿੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, 
ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਿਲੰਟੀਅਰਾਂ ਜਿੱਚਂੋ ਜਕਸੇ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਿਾਂ ਜਿਰ ਸਾਨੰੂ 
vote@aafederation.org ‚ਤੇ ਈਿੇਲ ਕਰੋ

28 ਿੂਨ ਨੰੂ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਿੀਕਰਨ ਕਰਨ 
ਦੀ ਅੰਜਤਿ ਜਿਤੀ 3 ਿੂਨ ਿੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਡੀਕ ਨਾ 
ਕਰੋ!

ਪੰਿੀਕਰਨ ਿਾਰਿ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਪੰ੍ਟ ਕਰੋ:

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ

ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪੰਿੀਕਰਨ ਕਰੋ:
(ਕੇਿਲ ਅੰਗਰੇਿ਼ੀ ਿਜੱਚ)

ਪ੍ਾਥਮਮਕ ਚੋਣਾਂ

ਪ੍ਾਥਜਿਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਿੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਿੋ ਜਕ ਨਿੰਬਰ ਜਿੱਚ ਿੋਣ ਿਾਲੀਆਂ 
ਆਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਚ ਤੁਿਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਕਿੜੇ ਉਿੀਦਿਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਜਨਉ ਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਾਥਜਿਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਕਸੇ 
ਰਾਿਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੰਿੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਿਾ ਉਸ 
ਸਿਂੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ ਿਦ ਤੁਸੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਿੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਿੋ ਿਾਂ ਆਪਣੇ 
ਪੰਿੀਕਰਨ ਨੰੂ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਿੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 
ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ:

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!



ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਮਤਦਾਨ ਦਮਉ

ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ, ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਿਿਜਿੂਜ਼, ਆਸਾਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਜਅਤ 
ਤਰੀਕਾ ਿੈ।

ਇੱਕ ਿਾਪਸੀ ਲਜਿਾਿਾ ਅਤੇ ਿਜਦਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਿਜਲ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ, ਤੁਿਾਨੂੰ 
ਲਾਜ਼ਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕ ਭੇਿਣ ਿਾਸਤੇ ਡਾਕ-ਟਜਕਟ ਸ਼ਾਿਜਲ ਕਰਨੀ ਿੋਿੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੋ 
ਟਜਕਟਾਂ ਦੀ ਸਲਾਿ ਦਜੰਦੇ ਿਾਂ।

ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜਕ ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿਤਦਾਨ-ਪਰਚੀ ਤੁਿਾਨੰੂ 
ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਿੀ ਿਾਿੇ:

*ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿਤਦਾਨ ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਊਟਂੀ 
ਬੋਰਡ ਆਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਜਿਿੇ ਿਾਂ ਤੁਿਾਡੇ 
ਪੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਿਾਲੇ ਜਦਨ ਿਾਂ 
ਜਕਸੇ ਿਲਦੀ ਿੋਜਟੰਗ ਿਾਲੇ ਜਦਨ ਿੀ 
ਛੱਜਡਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਿੈ।

ਮਂੈ ਵੋਟ ਮਕਵਂੇ ਪਾਵਾਂ?

ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਕੇ ਜਲਦ਼ੀ ਵੋਟ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ 18 ਿੂਨ ਤਂੋ ਲੈਕੇ 26 ਿੂਨ ਤੱਕ ਿਲਦੀ ਿੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿੋ, ਿਾਲਾਂਜਕ ਘੰਟਟੇ 
ਿਰ ਜਦਨ ਬਦਲਦੇ ਰਜਿੰਦੇ ਿਨ।

ਿਰੇਕ NYC ਿੋਟਰ, ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਜਦਨ ਤਂੋ ਪਜਿਲਾਂ ਿੁਦ ਿਾਜ਼ਰ ਿੋਕੇ ਿਲਦੀ ਿੋਟ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਿਲਦੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸੁਜਿਧਾਿਨਕ, ਤੇਜ਼, ਅਤੇ ਲਚੀਲਾ ਿੈ।

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਵੋਟ ਪਾਓ

ਪ੍ਾਥਜਿਕ ਚੋਣ ਿਾਲੇ ਜਦਨ, 28 ਿੂਨ ਨੰੂ ਿੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 
ਆਿਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ।

ਪੋਲ ਸਿੇਰੇ 6 ਿਿੇ ਤਂੋ ਰਾਤ 9 ਿਿੇ ਤੱਕ ਿੱੁਲ੍ੀਆਂ ਰਜਿਣਗੀਆਂ

ਿਲਦੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ 
ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ NYC ਬੋਰਡ ਆਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ 
ਿੈਬੱਸਾਈਟ ਦੇਿੋ:

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ! ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!



ਅਪੰਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ

ਬੈਲਟ ਿਾਰਜਕੰਗ ਡੀਿਾਇਸਾਂ ਪੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੰੁਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ 
ਉਿਨਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਿਾਸਤੇ ਿਦਦਗਾਰੀ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ ਿੋ ਜਦ੍ਸ਼ਟੀਿੀਨ, ਜਦ੍ਸ਼ਟੀ ਤਂੋ 
ਅਪੰਗ, ਿਾਂ ਜਿੰਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਪੰਗਤਾ ਿਾਂ ਅਿਸਥਾ ਿੈ ਿੋ ਪੈਨੱ ਨਾਲ ਿੋਟਾਂ ‘ਤੇ 
ਜਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਿੁਸ਼ਜਕਲ ਿਾਂ ਅਸੰਭਿ ਬਣਾ ਜਦੰਦੀ ਿੈ।

ਬੈਲਟ ਿਾਰਜਕੰਗ ਡੀਿਾਇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਿਾਣੋ:

ਮਤਦਾਤਾ ਪਹੰੁਚ

ਭਾਸਾ ਮਦਦ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਕੱੁਝ ਪੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿਨ।

ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਕ ਜਕਿੜੇ ਪੋਜਲੰਗ ਸਥਾਨ, 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ:

ਿੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਜਕਸੇ ਪੋਲ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ, ਤਾਂ 
ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਿੁਦ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੰੂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਲਆਉਣ ਦਾ 
ਅਜਧਕਾਰ ਿੀ ਿੈ

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ! ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!



ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੋਲ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਦੱਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੰੂ ਮਕਸਨੰੂ ਕਾਲ 
ਕਰਨ਼ੀ ਚਾਹ਼ੀਦ਼ੀ ਹੈ? (ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਮਲਆਂ ਲਈ) 

ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਦ਼ੀ, ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਮਧਕਾਰਾਂ ਦ਼ੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਰਹ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਂੈ ਮਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? (ਕੇਵਲ 
ਅੰਗਰੇਜ਼਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਮਲਆਂ ਲਈ) 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲ ਸਥਾਨ ਸੰਬੰਜਧਤ ਜਕਸੇ ਿੀ ਜਦੱਕਤ ਬਾਰੇ NYC ਬੋਰਡ ਆਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ 
ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 1-866-Vote-NYC (1-866-868-3692) ‘ਤੇ ਕਾਲ 
ਕਰੋ 

ਤੁਸੀਂ ਟੇ੍ਨਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋ੍ਟੈਕਸ਼ਨ ਿਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਿੁਫ਼ਤ ਕਨੰੂਨੀ 
ਸਿਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੋ੍ਟੈਕਸ਼ਨ ਿੌਟਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਿੋ। 866-OUR-VOTE (866-687-8683) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਅਕਸਰ ਪੱੁਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

ਕ਼ੀ ਮੈਨੰੂ ਕੋਈ ਸਨਾਖਤ ਕਾਰਡ ਮਲਆਉਣ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਿ ਸਲਾਿ ਜਦੱਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਜਕ ਪਜਿਲੀ ਿਾਰ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਿਾਲੇ ਿੋਟਰ ਸ਼ਨਾਿਤ 
ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।

ਜੇਕਰ ਮਂੈ ਆਪਣ਼ੀ ਜਗ੍ਾ ਬਦਲ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਿਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਗ੍ਾ ਬਦਲਦੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇੱਕ ਨਿਾਂ ਿੋਟਰ ਪੰਿੀਕਰਨ ਿਾਰਿ 
ਿਿ੍ਾਂ ਕਰਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਤੁਸੀਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਿੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਿੋ ਿੇ ਤੁਸੀਂ:

1. ਇੱਕ ਯੂ.ਐਸੱ. ਨਾਗਜਰਕ ਿੋ
2. ਘੱਟ 30 ਜਦਨਾਂ ਤਂੋ ਜਨਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਜਿਰ ਦੇ ਿਸਨੀਕ ਿੋ
3. ਅਤੇ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਿਰ ਦੇ ਿੋ

ਤੁਸੀਂ 16 ਿਾਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਿਰ ਜਿੱਚ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਿੋ, ਪਰ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡੀ ਉਿਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਿੋਣੀ ਿਰੂਰੀ ਿੈ

ਚੋਣਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਟਕਾਣੇ

Bronx

Brooklyn

Queens

Manhattan

Staten Island

1780 Grand Concourse, 5 Fl, 
Bronx, NY 10457

345 Adams Street, 4 Fl, Brooklyn, 
NY 11201

118-35 Queens Boulevard, Forest 
Hills, NY 11375

200 Varick Street, 10 Fl, 
New York, NY 10014

1 Edgewater Plaza, 4 Fl, 
Staten Island, NY 10305



ਕੀ ਤੁਿਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਿਨ?

2022 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਜਨ 
ਮੰਗਲਵਾਰ 6/28 ਹੈ

ਪੋਲ ਸਿੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 
ਿਿੇ ਤੱਕ ਿੁੱਲ੍ਿੀਆਂ  ਰਿਜੰਦੀਆਂ ਿਨ

ਿੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੰਿੀਕਰਨ, ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਜਧੀਆਂ, ਰਾਿਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਿੋਰ ਚੀਿ਼ਾਂ 
ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਸਤੇ, ਿਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ 
ਆਿਜਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ, aafederation.org/2022-primary-voter-guide 
‘ਤੇ ਿਾਓ ਿਾਂ ਿੇਠਾਂ ਦਜੱਤੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋ।

ਿਾਂ vote@aafederation.org ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮੈਂ ਕਮੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਮਹਾ/ਰਹ਼ੀ ਹਾਂ?

ਮੈਂ ਕਮਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਮਹਾ/ਰਹ਼ੀ ਹਾਂ?

ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ!


